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Hei sinä järjestön työntekijä, vapaaehtoinen tai aktiivi! 

 

Tässä uutiskirjeessä aiheina muun muassa: 

• Henkilöstömuutokset Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeissa  

• Kysely järjestöille ja yhdistyksille muun muassa elämäntapaohjaukseen liittyen, avoinna 

31.3.2021 asti  

• Maakunnalliset osallisuuden ja järjestöyhteistyön mallit 

• Järjestöjen hankeinfo 31.3.2021 

• Maakunnallinen osallisuusfoorumi toukokuussa  

• Kokemusosaaminen Keski-Suomen osallisuuden toimintamalliin -työpaja  

• Kohtaamispaikkaverkoston tapaaminen kesäkuussa 

 

1. Muutokset henkilöstössä  
 

Järjestöyhteistyöstä ja osallisuudesta Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeissa vastaava projekti-

päällikkö Anne Astikainen siirtyy 3.5.2021 alkaen Keski-Suomen syöpäyhdistyksen va. toiminnanjoh-

tajaksi.  

 

- Olen kiitollinen tulevasta mahdollisuudesta luotsata hyvin merkittävää keskisuomalaista yh-

distystä. Hienoa on myös se, että yhteistyö Keski-Suomen sote-uudistuksen kanssa jatkuu 

muun muassa palliatiivisen ja saattohoidon kehittämisessä, kertoo Anne Astikainen. 

 

Hankkeeseen haetaan nyt Astikaisen tilalle uutta projektipäällikköä. Tavoitteena on, että osallisuuden 

ja järjestöyhteistyön toimintamallien valmistelu jatkuu henkilövaihdoksesta huolimatta hankesuunni-

telman mukaisesti. Lisätietoja rekrytoinnista voi tiedustella hankejohtaja Mikael Palolalta (mikael.pa-

lola@jyvaskyla.fi) 

 

 

2. Kysely järjestöille elämäntapaohjaukseen ja tyypin 2 diabeteksen ennaltaeh-

käisyyn liittyen 
 

Keski-Suomen sote-uudistuksessa yhtenä tavoitteena on diabetesta ennaltaehkäisevän työn vahvista-

minen. Tähän yhteistyöhön toivomme yhdistyksiä ja järjestöjä mukaan, toimialasta riippumatta! Kar-

toitamme lyhyellä kyselyllä kiinnostustanne sekä mahdollisuuksianne olla mukana asiakkaiden elä-

mäntapaohjauksen kehittämisessä sekä tyypin 2 diabeteksen ja muiden valtimosairauksien ennalta-

ehkäisyssä. Kyselyyn pääset vastaamaan lomakkeella. Kysely on auki 31.3.2021 asti. 

 

3. Maakunnalliset osallisuuden ja järjestöyhteistyön mallit  

 

Maakunnallisten osallisuuden ja järjestöyhteistyön toimintamallien ja käytäntöjen tavoitteena on 

tarjota sote-palveluita tuottaville ja järjestäville organisaatioille (kunnille ja kuntayhtymille) malleja 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHPv3aGKDoaBDvLJ7bifS7wdURUdVT0NWU0dOS1ZNMlg5WEoyUjJWSkFCSi4u
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ja työkaluja sekä asiakasosallisuuteen että järjestöyhteistyöhön liittyen. Malleja täydennetään seu-

raavalla aikataululla 

 

• Keski-Suomen kuntien nimeämät osallisuus- ja järjestöyhdyshenkilöt 26.2., 14.4. ja 

21.5.2021. Kokoontumisten välillä työskentelyä.  

• Keski-Suomen sote-uudistuksen osallisuus- ja järjestökehittäjäryhmä 12.3., 1.4., 15.4., 29.4., 

27.5. ja 10.6.2021. Kokoontumisten välillä työskentelyä. 

• Kokemusasiantuntijat ja -toimijat -työpaja ke 5.5.2021 (kutsu s. 4)  

• Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä ti 11.5.2021. 

• Maakunnallinen osallisuusfoorumi ma 17.5.2021.  

• Keski-Suomen kohtaamispaikkaverkosto ke 16.6.2021. 

 

4. Järjestöjen hankeinfo ke 31.3.2021 

Hankeinfoissa kerrotaan Keski-Suomen sote-uudistuksen ajankohtaisista asioista ja hankkeiden ete-

nemisestä teemoittain. Maaliskuun hankeinfo päättää kevään hankeinfo-sarjan. Tervetuloa! 

Maaliskuun hankeinfossa teemana palliatiivinen ja saattohoito 
 

Tiedätkö jo, mitä tarkoittavat palliatiivinen ja saattohoito? Kiinnostaako sinua, miten niitä kehitetään 
Keski-Suomen sote-uudistuksessa? Tämän kaiken kuulet järjestöjen hankeinfossa ke 31.3. klo 15.00-
17.00. Tule lisäksi keskustelemaan järjestöyhteistyön vahvistamisesta palliatiivisen ja saattohoidon 
kehittämisessä! 
 

• Järjestöjen hankeinfo ke 31.3.klo 15 - 17, Palliatiivisen ja saattohoidon hoito- ja palveluketjut, 
projektipäällikkö Mari Rantamäki ja projektityöntekijä Miina-Maria Kivelä, Keski-Suomen sote-
uudistus  

 

Ilmoittaudu ti 30.3. mennessä lomakkeella. Osallistumislinkki lähetetään sähköpostiisi ke 31.3.  Aikai-
sempien hankeinfojen materiaalit löydät Keski-Suomen sote-uudistuksen verkkosivuilta. 

 

4. Maakunnallinen osallisuusfoorumi toukokuussa  

 
Kolmas Keski-Suomen sote-uudistuksen maakunnallinen osallisuusfoorumi järjestetään ma 17.5.2021 

klo 13 - 16. Ohjelma ja ilmoittautuminen julkistetaan huhtikuussa. Helmikuun tilaisuuden materiaalit 

löydät Keski-Suomen sote-uudistuksen verkkosivuilla. Lue tilaisuuden kuulumiset verkkosivuiltamme. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHD2XrmSGmihDjt1AvByqIkpUOUZYUjRPMDVWSklaSVo0SkRLTUtXNUxCOS4u
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keski-suomen-sote-uudistus/sote-uudistus-jarjestot
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keski-suomen-sote-uudistus/sote-uudistus-osallisuus
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-02-26_maakunnallisen-osallisuusfoorumin-2222021-kuulumisia
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5. Kokemusosaaminen Keski-Suomen osallisuuden toimintamalliin -työpaja 

ke 18.5.2021  

Huomioi, että päivämäärä on vaihtunut! 
 

Kutsumme kokemustoimijoiden kanssa työskennelleet ammattilaiset, kokemusasiantuntijat, koke-
mustoimijat, kokemusosaajat ja muut asiasta kiinnostuneet rakentamaan keskisuomalaista osallisuu-
den toimintamallia kokemusosaamisen näkökulmasta. Tuo osaamisesi esille ja kerro, millainen malli 
mielestäsi palvelisi parhaiten sekä sote-ammattilaisia että kokemusosaajia. 
  
Työpajassa paikalla ovat muun muassa Kokemustalo ry:n kouluttaja Maaret Kokkonen sekä koke-
musasiantuntija Annukka Harjula.  
  
Ilmoittaudu mukaan: toimisto@kokemustalo.fi 
  
Työpaja järjestetään Teams-verkkotapaamisena. Linkki tapahtumaan lähetetään osallistujille tapaa-
mista edeltävänä päivänä. Huomaathan, että työpajan päivämäärä on vaihtunut alun perin ilmoite-
tusta.  
  
Lisätietoa:  

- Kouluttaja Maaret Kokkonen, Kokemustalo ry, p. 040 419 7567 
- Vt. toiminnanjohtaja Elina Piispanen, Keski-Suomen Näkövammaiset ry, p. 045 321 5552 

 

6. Asiakkaat ja Sote: Kehitetään yhdessä! -webinaari ti 25.5.2021  
 

Tavoitteenamme on vahvistaa asiakkaiden osallistumista sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen 

yhdessä ammattilaisten kanssa. Asiakasosallisuutta tukevien toimintatapojen ja yhteiskehittämisen 

menetelmien esittelyllä haluamme tukea kulttuurinmuutosta sosiaali- ja terveyspalveluiden uudista-

misessa. Asiakkaat ja Sote: Kehitetään yhdessä -webinaari on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuol-

lon asiakkaille ja potilaille, potilas- ja kansalaisjärjestöjen edustajille sekä ammattilaisille ja päättä-

jille. Tervetuloa! 

 

Ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät THL:n tapahtumakalenterista.  Ilmoittautuminen pe 

21.5.2021 mennessä.  Kutsua saa välittää eteenpäin! Lisätietoa: leini.sinervo(at)thl.fi 

 

7. Oletko jo tutustunut blogiimme?  
 

Blogissamme visioidaan, miltä tulevaisuuden sote näyttää eri puolilla Keski-Suomen maakun-
taa.  Tuoreimmat kirjoitukset   

• Merja Ahonen 23.3.2021: Osastonhoito tärkeä osa toimivaa palvelupolkua  
• Eeva Nykänen 15.3.2021: Ravitsemuksen potentiaali terveydenhuollon menojen karsimi-
sessa osittain hyödyntämässä  

 
Tuo organisaatiotanne, aluettanne ja osaamistanne esille ja kirjoita blogiimme! Kirjoittajilta toivo-
taan omia näkemyksien ja mielipiteiden esille tuomista.   
  

mailto:toimisto@kokemustalo.fi
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/7288296%20%20%20Ilmoittautuminen
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus/osastohoito-tarkea-osa-toimivaa-palvelupolkua
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus/ravitsemuksen-potentiaali-terveydenhuollon-menojen-karsimisessa
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus/ravitsemuksen-potentiaali-terveydenhuollon-menojen-karsimisessa
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Lisätietoa: Sanna-Riikka Koponen, viestintäasiantuntija, Keski-Suomen sote-uudistus, sanna-
riikka.koponen@jyvaskyla.fi  

 

8. Verkkosivut ja sosiaalinen media   
  
Kerromme Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeiden etenemisestä ja työn tuloksista, tilaisuuksista 
sekä työmme arjesta verkkosivuillamme sekä sosiaalisessa mediassa. Tule mukaan seuraamaan!  
Verkkosivumme  

• Jyväskylän kaupungin verkkosivut, jyvaskyla.fi/sote-uudistus  
• Innokylän verkkosivut  
Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu -hanke  
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelma  
 

Somekanavamme  
Facebook: @keskisuomensoteuudistus, Twitter: @sotekeskisuomi, Instagram: @keskisuomen-
soteuudistus, Blogi: Keski-Suomen sote-uudistus  
 
Voit käyttää aihetunnisteitamme Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeisiin liittyvissä julkaisuis-
sanne: #hyväarkikaikille #soteuudistuskeskisuomi  
 

9. Järjestöyhteistyön ja osallisuuden yhteyshenkilö 

Keski-Suomen sote-uudistuksen järjestöyhteistyöstä ja osallisuudesta vastaa projektipäällikkömme 

Anne Astikainen (2.5.2021 saakka), anne.astikainen(at)jyvaskyla.fi, p. 050 312 5271, linkedin.com/in/anne-

astikainen 

 

Yhteistyöterveisin 
 

Keski-Suomen sote-uudistus 

Ailakinkatu 17, 1. krs 

40100 Jyväskylä 

Keski-Suomen.sote@jyvaskyla.fi 

jyvaskyla.fi/sote-uudistus 

Hyvinvointi. Terveys. Hyvä arki. 

 

 
 

Facebook: @keskisuomensoteuudistus, Twitter: @sotekeskisuomi,  

Instagram: @keskisuomensoteuudistus 

#hyväarkikaikille #soteuudistuskeskisuomi 

mailto:sanna-riikka.koponen@jyvaskyla.fi
mailto:sanna-riikka.koponen@jyvaskyla.fi
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keski-suomen-sote-uudistus
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/keski-suomi-rakenneuudistusta-tukeva-alueellinen-valmistelu-monesta-hyvasta-yhdeksi
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/keski-suomi-tulevaisuuden-sote-keskus-monesta-hyvasta-yhdeksi-parhaista
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkeskisuomensoteuudistus.fi&data=04%7C01%7C%7C8b594ebc8bdb4f49589408d880c6a13a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637400937876073269%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AQXl0oYsJy73JznarZ%2F6R1Yu5LFd0BUf5rqijhza5RU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsotekeskisuomi&data=04%7C01%7C%7C8b594ebc8bdb4f49589408d880c6a13a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637400937876083264%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=I5Z20vaz16%2ByWnvZWEMlUIYfBK6s7CbqKHMp%2BnIfiOk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fkeskisuomensoteuudistus%2F&data=04%7C01%7C%7C8b594ebc8bdb4f49589408d880c6a13a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637400937876083264%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=APCwoEvfuSI1vucmhXvPDK4wmUjuIC1kVD%2FkBJOlNgM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fkeskisuomensoteuudistus%2F&data=04%7C01%7C%7C8b594ebc8bdb4f49589408d880c6a13a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637400937876083264%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=APCwoEvfuSI1vucmhXvPDK4wmUjuIC1kVD%2FkBJOlNgM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jyvaskyla.fi%2Fblogit%2Fkeski-suomen-sote-uudistus&data=04%7C01%7C%7C8b594ebc8bdb4f49589408d880c6a13a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637400937876093256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=migwCqGe15Y2X7%2FR4RB2na7ci24TQ6fVuqsjJrI9vrE%3D&reserved=0
mailto:anne.astikainen@jyvaskyla.fi
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fanne-astikainen&data=04%7C01%7C%7C8b594ebc8bdb4f49589408d880c6a13a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637400937876103250%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BOesHR4EohXS6hq%2Fjrmz6xeTIC86E75qeBxDMmEHT6s%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fanne-astikainen&data=04%7C01%7C%7C8b594ebc8bdb4f49589408d880c6a13a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637400937876103250%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BOesHR4EohXS6hq%2Fjrmz6xeTIC86E75qeBxDMmEHT6s%3D&reserved=0
mailto:Keski-Suomen.sote@jyvaskyla.fi
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jyvaskyla.fi%2Fsote-uudistus&data=04%7C01%7C%7C8b594ebc8bdb4f49589408d880c6a13a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637400937876113254%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CpApApClgMlx6VppTAknlTCRskrR3UOjyV0OYlhMKVc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkeskisuomensoteuudistus.fi&data=04%7C01%7C%7C8b594ebc8bdb4f49589408d880c6a13a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637400937876113254%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Vk%2F61PoXQRFmGcn1uUsftGZN0YK%2Fc0lBh4hAQL5KnJM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsotekeskisuomi&data=04%7C01%7C%7C8b594ebc8bdb4f49589408d880c6a13a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637400937876123246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Lyqml147yvbXfmgtg2G99glPX6HutWFnzW8fS84IWqQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fkeskisuomensoteuudistus%2F&data=04%7C01%7C%7C8b594ebc8bdb4f49589408d880c6a13a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637400937876123246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JLW6NN8BI3XsDBqZLwHjFApWA36rSJcw%2FJEcknpjddQ%3D&reserved=0
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